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Hoofdstuk 66           
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Toen ik een jaar of tien was en naar de lagere school ging (de basisschool van 

nu) vond ik het prachtig wanneer de meester verhalen vertelde over de 80-jarige 

oorlog of over de Engelse oorlogen. Wij, Nederlanders, waren de sterkste en wij 

wonnen! Een soldaat of matroos meer of minder gesneuveld, dat maakte niets 

uit. Na schooltijd speelden mijn vriendjes en ik soldaatje. Spannend was dat.  

 

Ja, ook in de Franse tijd (Napoleon) en de Duitse tijd (Hitler) speelden jonge 

jongens graag oorlogje. Maar het probleem was dan, dat niet één jongen een 

Franse en Duitse soldaat wilde spelen. 

En de vluchtelingen, die als gevolg van de oorlog moesten vluchten? Daarover 

werd ons kinderen niet verteld. Of we luisterden gewoon niet. 

Gaat dat ook niet een beetje zo met al die verhalen uit de bijbel, die ik jullie de 

laatste weken vertel? Hoeveel doden vielen er wel niet in deze verhalen. Ook 

veel volwassen mensen beseffen niet hoe erg dat was en is. Ook ik niet.  

Met veel enthousiasme heb ik vroeger al deze verhalen aan mijn leerlingen 

verteld. 

Tot wij in ons pleeggezin “Huize Plexat” in Musselkanaal een paar in Ter Apel 

op staat gezette jongetjes eten, drinken en een slaapplaats gaven. Ook nog wel 

kinderen uit Palestina, die met hun ouders gevlucht waren. Nee, het waren hun 

opa’s en oma’s, die in 1948 in opdracht van de Engelsen, Palestina tijdelijk 

moesten verlaten. Het waren de grootouders van de kinderen in ons pleeggezin.    

Pas toen besefte ik wat er met deze kinderen had kunnen (moeten?) gebeuren, 

waren ze in hun geboorteland gebleven. 

Tegen jullie omie zei ik toen: ‘De verhalen van Korach, Dathan en Abiram kan 

ik nooit weer op dezelfde manier vertellen, zoals ik altijd gedaan heb.’  

   

 

Hoofdstuk 66           -          Gideon          -          Richteren 6, 7 en 8 
 

Het was weer net zo gegaan als alle vorige keren. Zolang de rechter regeerde 

diende het volk Israël de Heer. Maar toen profetes Debora was overleden en ook 

Barak er niet meer was, deden de Israëlieten weer dingen die de Heer slecht 

vond. Ze gingen weer offers brengen aan de Baäls. Ook deze keer zorgde God 

ervoor dat de Israëlieten door vreemde soldaten onderdrukt werden. Deze keer 

door de Midianieten. 

Het was een wild nomadenvolk, die Midianieten. Ze leefden van rooftochten. 

Hun vaste woonplek was in de woestijn, ten oosten van Kanaän. Ze leden een 

armoedig bestaan in de wildernis. En soms, wanneer er bijna geen eten meer 

was, dan organiseerden ze een strooptocht naar een groen en vruchtbaar land, 
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waar voldoende voedsel te halen was, ook voor hun kamelen. 

Zeven jaar geleden waren ze voor de eerste keer in Israël geweest en elk jaar 

waren ze weer teruggekomen. Ze kwamen in de herfst, juist als de vruchten aan 

de bomen en het koren op het land rijp waren. Alles pakten ze, de laatste koe uit 

de stal en de laatste korenschoof uit de schuur. 

En als ze alles gestolen hadden, rolden ze hun tenten op en gingen naar het 

volgende dorp. 

Niemand was er die hen kon keren, niemand die de strijd met de Midianieten 

aan durfde gaan. 

 

Elk jaar weer liepen de dorpen leeg, nog voordat de Midianieten er waren. De 

mensen vluchtten naar de bossen en de bergen. Niemand legde de Midianieten 

een strobreed in de weg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mensen vluchtten naar de bossen en de bergen. 
 

De Midianieten konden hun gang maar gaan. En elk jaar kwamen ze maar weer. 

De mannen namen hun vrouwen en kinderen mee. Ook hun slaven en hun 

kamelen. Maanden lang bleven ze en pas wanneer de winter kwam gingen ze 

terug naar hun eigen dor woestijnland. En waar ze geweest waren was alles 

vernield en verbrand. De mensen bleven achter, arm en zonder wintervoorraad. 

Nu kwamen ze al voor het zevende jaar en hun aantal was groter dan ooit 

tevoren. Veel Amalekieten hadden zich bij het roversvolk aangesloten. Het 

laagland van Jizreël, waar ze hun kamp hadden opgebouwd, zag zwart van al 

hun donkere tenten. 

 

In die tijd woonde er in het stadje Ofra in Manasse, een rijke boer die Joas 

heette. Hij was de burgemeester van de stad en stond in hoog aanzien. Maar ook 
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al was hij een heel belangrijke man in de stad, hij was niet in z’n eentje de baas. 

En het ging ook niet altijd zoals hij dat graag wilde. Al weer jaren geleden 

waren de mannen van de stad bij hem geweest om toestemming te vragen voor 

het bouwen van een altaar voor de Baäl. En daar kon hij geen nee tegen zeggen, 

ook al had hij dat wel graag gewild. In zulke gevallen ‘moest’ hij de bevolking 

hun zin geven. Ja, de Midianieten hadden gedurende deze zeven jaren hun stad 

niet geplunderd  en dat was te danken aan de Baäloffers, die zij veelvuldig 

brachten. 

 

Het was waar, wanneer men naar andere dorpen en steden keek, dan had men 

hier in Ofra niets te klagen. Maar Joas geloofde er niets van dat dat door de 

offers kwam, die men aan de Baäl offerde. Als Baäl dan echt zo machtig was, 

waarom had die god dan niet beter op zijn zonen gepast? Flinke, sterke 

jongemannen waren het toen ze met elkaar op reis gingen naar de berg Tabor. 

Maar allemaal waren ze gevallen door het zwaard van de Midianieten. Helemaal 

niets hadden ze gedaan waardoor de Midianieten kwaad op hen hadden kunnen 

worden. Maar ze waren gewoon vermoord…. Wat kon een klein groepje boeren 

ook beginnen tegen zo’n machtig leger?  

 

Steeds moest Joas denken: zou dit zijn straf zijn geweest omdat hij toestemming 

had gegeven voor het bouwen van een altaar voor Baäl en ook als straf omdat zij 

hier in Ofra de Heer vergeten waren? Nog niet zo lang geleden was hier in de 

stad een profeet geweest, een Godsman die door het hele land reisde en die 

tegen hem gezegd had dat het geen wonder was, dat de Midianieten hun land 

vernielden: een volk dat de Here God vergat en offers bracht aan onreine 

afgoden, verdiende geen beter lot. 

Joas had zich dit Godswoord erg aangetrokken. Had hij maar nooit toestemming 

gegeven voor het bouwen van dat altaar voor Baäl. Maar de mensen in zijn stad 

wilden het nu niet meer missen. Er waren wel dorpen en steden, had hij gehoord, 

die al wel afscheid van de Baäl hadden genomen en God de Heer om hulp 

smeekten. Joas hoopte dat er spoedig een nieuwe rechter op zou staan die het 

volk op zou roepen tot de strijd tegen de Midianieten. Zelf was hij daarvoor te 

oud. Maar zijn jongste zoon Gideon was er ook nog. Die was jong en sterk, net 

zoals zijn broers die allemaal vermoord waren. O, wat haatte hij die 

Midianieten. Maar hij hoefde niet op een nieuwe rechter te hopen, zoals Debora 

en Barak waren geweest. Zo’n groot leger als dat van de Midianieten, daar was 

toch niet tegen te vechten…. 

 

Op een ochtend was Gideon, de zoon van Joas, druk bezig in de wijnpers. Het 

was nog lang geen tijd voor de druivenpluk en om druiven te persen.  Maar in de 

wijnpers sloeg hij het kaf van het koren. Niet op de dorsvloer, want de wind,die 

het kaf van het koren scheidt, zou hem verraden. En als de Midianieten straks 

ook hier kwamen, zouden ze het koren niet zoeken in de wijnpers. Deze Gideon 
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schaamde zich dat het op deze manier moest. Dit koren was toch het eigendom 

van zijn vader? Vroeger was het een feest op de dorsvloer. Toen waren zijn 

broers er ook bij…. O, als hij durfde… Dan zou hij zijn broers wreken.  Sébah 

en Salmunna, de aanvoerders van die roversbende, zou hij met alle liefde doden. 

Hun namen zou hij nooit weer vergeten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de wijnpers sloeg Gideon het kaf van het koren. 

 

Plotseling was daar een stem, die tegen Gideon zei: ‘De Heer is met jou Gideon, 

jij krachtige held!’ 

Verbaasd keek Gideon omhoog. Vlak naast hem onder de terpentijnboom, zat 

een man die hij nog nooit eerder gezien had. Wat een vreemde begroeting: ‘Jij 

krachtige held.’ En dat tegen hem, die uit angst voor de vijand het koren van zijn 

vader in de wijnpers verstopte. 

‘Ach meneer,’ antwoordde Gideon, ‘als de Heer ons helpt, waarom gebeuren 

dan al deze vreselijke dingen? Hij heeft ons in de steek gelaten en we worden 

onderdrukt door de Midianieten. Wat moeten wij met die oude verhalen van 

vroeger, toen God ons uit Egypte bevrijdde? Wij leven nu! Waarom hielp God 

alleen maar toen, waarom stuurt Hij nu geen Mozes of een Elia?’ 

De vreemdeling antwoordde: ‘Gideon, en als God jou nu eens stuurde? Laat zien 

hoe dapper je bent. Bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht.’ 

 

Ineens wist Gideon het: dit was geen reizende Godsman zoals die man van een 

paar weken geleden bij zijn vader. Deze meneer was een engel uit de hemel! 

Eerbiedig zei hij: ‘Maar Heer, hoe moet ik Israël verlossen? U moet zich 

vergissen. Ik ben maar een zoon uit de stam van Manasse en ik ben bovendien 

de jongste thuis.’ 
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Toen kwam de Heer overeind  -  ja, want Hij was het zelf  -  en liep op Gideon 

toe.  

‘Ik ben met je Gideon! En daarom zal jij de Midianieten verslaan. Aarzel niet 

langer en ga. Jij zult de vijand verslaan alsof het slechts één man was.’ 

 

Gideon schrok hevig. Was dit geen engel, deze reiziger in zijn wijde mantel en 

met zijn houten staf, maar was dit de Heer zelf? Hij moest het weten, maar 

durfde het niet rechtstreeks te vragen. 

Hij zei: ‘Heer, wanneer ik genade in uw ogen heb gevonden, geef mij dan een 

teken dat U echt de Heer bent die met mij spreekt. Wees zo goed hier te blijven, 

want ik wil nog iets halen om U als offer te geven.’ 

En de Heer antwoordde: ‘Ik blijf hier tot jij terugkomt.’ 

Gideon ging naar huis. Daar maakte hij het vlees van een bokje klaar en van wat 

meel bakje hij brood zonder gist. Het vlees en het brood legde hij in een mand 

en het kookvocht goot hij in een pan. Toen ging hij terug naar de wijnpers en 

zette alles op een grote steen in de schaduw van een boom. 

 

Het ging zoals hij gedacht had: de vreemde gast begon niet te eten, maar zei dat 

Gideon alles op de rots moest leggen en daarna het kookvocht er overheen  

gieten. Toen raakte de Heer het vlees en het brood aan met de punt van zijn stok.  

Meteen kwam er uit de steen een vuurvlam, dat het vlees en het brood 

verbrandde. En de Vreemdeling was omhooggegaan in de offervlam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het offer van Gideon in de wijnpers. 

 

Maar dan was het de Heer zelf geweest. Als hij nu maar niet hoefde te sterven, 

nu hij de Almachtige gezien had! Bang en bevend stond hij daar. Maar toen 
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kwam er een stem uit de hemel: ‘Gideon, je hoeft niet bang te zijn. Je zult niet 

sterven.’ 

Op diezelfde plek bouwde Gideon een altaar en bracht de Heer een dankoffer. 

Nu wist hij zeker dat de Heer hem geroepen had tot de strijd. Nu durfde hij het 

gevecht wel aan. Hij begreep niet dat God hem uitgekozen had tot het grote 

werk om zijn volk te bevrijden. En hoe dat zou gaan, wist hij niet. Maar met 

Gods hulp zou het zeker lukken. Hij besloot om er nog met niemand over te 

praten. De Heer zou hem wel vertellen wanneer daar de tijd rijp voor zou zijn. 

 

En dat gebeurde al diezelfde nacht, maar wel anders dan Gideon verwacht had. 

Nee, niet het volk moest hij nu al oproepen tot de strijd. De Heer zei tegen 

Gideon, nog voordat hij in slaap was gevallen: ‘Haal nu die prachtige stier van 

je vader, die stier die zeven jaar oud is. Sla daarna het altaar kapot, dat je vader 

voor de god Baäl gebouwd heeft. En hak de heilige paal voor de godin Asjera 

om, die ernaast staat. Ga daarna naar de hoogste plaats van de stad. Bouw daar 

een altaar voor mij, de Heer jouw God. Leg de stenen waarmee je het altaar 

bouwt, volgens de regels neer. Maak dan een vuur van die heilige paal van 

Asjera en verbrand de stier van je vader.’ 

 

Vlug stapte Gideon uit bed en zachtjes riep hij tien slaven van zijn vader. Met 

elkaar slopen ze door de duistere straten van de stad naar het altaar van Baäl.  

Gideon sloeg het aan gruzelementen. Ook hakte hij de asjera om. Met elkaar 

liepen ze daarna naar het Bolwerk in de stad, dat hoog boven de huizen uitstak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gideon slaat het altaar van Baäl aan gruzelementen. 
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De slaven droegen de zware stenen, waarmee Gideon zelf een altaar voor de 

Heer bouwde. Als een priester offerde hij daarna de stier van zijn vader. 

Lang voordat de zon opkwam waren ze weer thuis. Voor het eerst sinds lange 

jaren waaide over de stad zachtjes de rook van een offer dat aan de Heer gewijd 

was. 

 

De volgende ochtend was de hele stad in rep en  roer. De mensen spraken 

schande over wat die nacht was gebeurd. En ze waren bang. Nu zouden de 

goden hun stad vernietigen. Allemaal zouden gedood worden…. Er was maar 

één manier om dit naderend onheil te keren: de man die dit op zijn geweten had 

moest sterven. 

Al heel snel wist men wie de dader was: Gideon, de jongste zoon van Joas. 

Jammer dat Joas nu ook nog zijn jongste zoon zou moeten missen, maar het was 

niet anders. Het was altijd nog beter dat één man stierf, dan dat zij allemaal 

eraan gingen. 

 

In optocht ging de menigte naar het huis van Joas. Hij moest hun zijn jongste 

zoon Gideon geven, zodat ze hem konden straffen voor wat hij de afgelopen 

nacht gedaan had. Als burgemeester van de stad moest Joas zijn eigen zoon 

straffen, maar het was beter dat zij dat nu maar deden.  

Voor de deur van zijn huis schreeuwde de massa: ‘Joas, breng je zoon naar 

buiten. Hij moet sterven, want hij heeft het altaar van Baäl vernield en hij heeft 

de heilige paal voor Asjera omgehakt.’ 

 

Uit de deur van zijn huis liep Joas op de menigte toe. Maar dit was een andere 

Joas dan jaren geleden toen hij voor deze zelfde mensen het altaar voor de Baäl 

bouwde. Toen was hij laf geweest. Maar nu was hij niet meer bang. God had 

zijn zoon geroepen tot een groot en heerlijk werk en zou hij nu zijn jongste zoon 

overgeven tot de dood? De Midianieten hadden zijn andere zoons vermoord, 

maar zijn laatste zoon Gideon zou niet sterven! 

Het was al erg genoeg dat Gideon afgelopen nacht goed moest maken waarin 

hij, zijn vader, te kort geschoten was! 

Joas stak zijn hand omhoog en iedereen werd stil. Streng en zo luid dat iedereen 

hem kon horen zei hij: ‘Jullie willen Baäl helpen? Jullie willen namens hem 

wraak nemen op de man die zijn altaar heeft vernield? Nu dan, dit is mijn 

antwoord en weet: Ik ben jullie burgemeester en ook jullie rechter! Wie probeert 

om Gideon te doden zal vandaag zelf sterven! En als Baäl dan zo’n machtig god 

is, laat hem dan zelf voor zijn eer opkomen en laat hij zelf mijn zoon straffen. 

Maar niemand van jullie zal Gideon ook maar een haar krenken.’ 

 

Na deze strenge woorden was er niet één van die schreeuwers meer die zijn 

mond open durfde te doen. Nu zij begrepen dat Joas voor de Heer koos, waren 

ze ineens ook niet meer zo voor de Baäl. Joas had gelijk. De goden moesten zelf 
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op hun altaar passen! En als zij dat niet konden, nu dan zou het met hun straffen 

ook wel een beetje meevallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baäl zelf moet mijn zoon straffen en jullie niet! 
 

Toen ze later zagen dat Gideon niets ergs overkwam en dat de Baäl hem niet 

strafte met de bliksem en vuur, begonnen de meeste mensen in de stad Ofra ook  

te twijfelen aan Baäls macht. Het was duidelijk: Gideon was sterker dan de Baäl. 

Zij gaven hem zelfs een andere naam: Jerubbaäl, wat beteken:  Baäl-mag-hem-

straffen. 

 

Het was wel een machtig en groot leger, daar in de vlakte van Jizreël. Wie vanaf 

de hoge heuvel Moré naar het noorden en ook naar het westen keek, ja zover je 

kon kijken, overal stonden zwarte tenten op het groene gras. Ze hadden hun 

vrouwen en kinderen meegenomen en het zou niet lang meer duren, dan was 

alles opgegeten en zouden ze verder het land intrekken, op zoek naar nieuw 

voedsel en het land achterlaten alsof een zwerm sprinkhanen het bloeiende land 

verwoest had.  

 

Ergens in het westen, dichtbij de Karmelbergen had het leger van Gideon zich 

verzameld. Een paar dagen geleden was de Geest des Heren over Gideon 

gekomen en hij had boden rondgestuurd om het volk op te roepen tot de strijd. 

En ze waren gekomen. Allereerst zijn eigen familie, maar ook uit de steden van 

Manasse, Zebulon, Naftali en Aser. Allemaal sterke jonge kerels, die al te lang 

onderdrukt waren geweest door de Midianieten. Nu was daar de kans om zich 

vrij te vechten en aan deze bevrijdingsstrijd wilden ze meedoen! 

Tweeëndertigduizend mannen waren bij Gideon gekomen. Voor die tijd een heel 

groot leger, maar het leger van de Midianieten was vele malen groter. Bijna niet 

te tellen, zo groot. 
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Soms dacht Gideon: wanneer de Heer geen wonder doet, dan winnen wij het 

nooit. Nee, niet dat hij twijfelde aan de overwinning, maar hij wilde graag een 

teken.  

‘God,’  bad Gideon, ‘U heeft tegen mij gezegd dat ik Israël zal bevrijden. Geef 

mij een teken, zodat ik weet dat het waar is. Ik leg buiten een vacht van een 

schaap neer. Morgenvroeg kom ik terug. Als de vacht nat is en de grond 

eromheen droog blijft, dan weet ik genoeg. Dan zal ik met Uw hulp Israël 

bevrijden.’ 

 

De volgende ochtend stond Gideon vroeg op en ging kijken. Het gras was droog. 

Heel gespannen liep hij naar het schapenvacht.  Het was nat van de dauw. Hij 

kon er wel een hele kom water uit persen! 

Hij was erg blij, maar….  Het gebeurde wel eens vaker dat het op het ene plek 

dauwde en een eind verderop niet. 

‘God, u moet niet boos op mij worden. Maar ik wil nog één keer vragen. Ik leg 

vanavond het vacht nog een keer neer. Nu moet de vacht morgenvroeg droog 

zijn en de grond eromheen nat. 

 

De volgende ochtend liep Gideon weer naar het schapenvacht, dat die nacht 

buiten had gelegen. Nu voelden zijn warme voeten het koude gras dat zo nat was 

alsof het geregend had. Zou nu dat ene schapenvacht droog zijn in deze zee van 

dauw? Hij pakte het op en zijn hart trilde gewoon van blijheid: het vacht was 

kurkdroog! Nu wist hij zeker, dat de Heer met hem was en de overwinning zou 

geven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schapenvacht was kurkdroog. 

 

Diezelfde ochtend nog rolden ze hun tenten op en gingen op mars, richting de 

vijand. Op de heuvel van Moré zetten ze hun legerkamp op. Gideon merkte dat 

bij het zien van al die Midianieten veel van zijn mannen  niet meer zo moedig 

waren als eerst. Ze begonnen te twijfelen. Gideon zelf twijfelde niet. God zou 
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hem helpen, maar het wachten op de strijd moest niet al te lang meer duren. Er 

konden wel eens mannen weggaan en zijn leger was niet al te groot.  

 

Maar die dag kwam het woord des Heren tot Gideon: ‘Je hebt te veel soldaten. 

Zo wil ik de Israëlieten niet laten winnen van de Midianieten. Want dan zullen 

ze zeggen dat zij het zelf gedaan hebben. Daarom moet je tegen je mannen 

zeggen: ‘Iedereen die bang is moet door het Gileadgebergte teruggaan naar 

huis.’ 

 

Met een angstig gevoel liet Gideon de trompetters door zijn leger gaan. Als er 

nu maar niet te veel mannen naar huis zouden gaan….  

En daar Gideon ze gaan: eerst een enkeling, maar daarna bij tientallen. Zelfs 

duizenden vertrokken. Er bleven slechts tienduizend mannen bij Gideon achter, 

die bereid waren om te vechten. Gideon begreep er niets van. Waren dit nu de 

dappere jonge mannen van Israël? Was dit nu Gods eigen volk? Slechts 

tienduizend! 

Maar nu wist hij zeker, dat hij op deze mannen aankon! Deze tienduizend 

durfden alles aan! Maar daar hoorde hij opnieuw de Stem van de Heer: ‘Gideon, 

je hebt nog steeds te veel soldaten. Stuur je mannen naar het water. Dan zal ik je 

daar vertellen wie er in je leger mogen blijven en wie niet. Je moet je mannen in 

twee groepen verdelen. Iedereen die het water oplikt met zijn tong, net als een 

hond, hoort bij de ene groep. En iedereen die zittend op zijn knieën van het 

water drinkt, hoort bij de andere groep.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water drinken. 

 

Weer deed Gideon wat de Heer tegen hem gezegd had. Hij begreep dit niet. Was 

zijn leger al niet veel te klein? Met kloppend hart stond hij bij het water en zag 

zijn mannen komen. Als het nu maar half om half zou zijn, zoveel mannen kon 

hij niet missen. 



 

11 
 

Gelukkig, het viel mee: slechts driehonderd mannen hadden als een hond van 

het water gedronken. Dus, hij mocht ver weg het grootste gedeelte van zijn 

mannen houden!  

Jammer dat die driehonderd mannen niet mee mochten doen. Daarr waren flinke 

kerels bij en ook nog veel uit zijn familie. Maar God had het zo gezegd. Het was 

niet zijn schuld dat hij ze naar huis moest sturen. 

 

En toen was het alsof hij een klap in zijn gezicht kreeg, want uit de hemel kwam 

de Stem van de Heer: ‘De driehonderd mannen die met hun tong het water 

oplikten, mogen blijven. Met hen zal ik Israël bevrijden. Laat alle andere 

mannen naar huis gaan.’ 

‘O Heer,’ dacht Gideon, ‘wat kan ik nu met slechts driehonderd man beginnen 

tegen al die duizenden en duizenden Midianieten? 

‘Nog diezelfde avond liet Gideon ze gaan. Alleen hun trompetten die ze bij zich 

hadden en hun eten dat ze nu niet meer nodig hadden bleef achter in het kleine 

legerkamp. En toch, toen ze allemaal vertrokken waren was het net alsof hij 

nieuwe moed kreeg. Met zo weinig manschappen kon hij het zelf niet meer 

winnen. Maar de Heer zou een wonder doen. Dat kon niet anders. En hij, Gideon 

moest het overgeven en wachten…. 

 

Hij wachtte niet vergeefs, de rechter Gideon. Want diezelfde God,die hem 

overdag zijn hele legermacht afgenomen had, sprak diezelfde avond laat tot 

hem: ‘Gideon, sta op. Ga van je bed af en val het kamp van de Midianieten aan. 

Ik zorg ervoor dat je hen verslaat. En als je het nog niet durft, ga dan eerst met je 

knecht Pura naar het legerkamp van de Midianieten om te horen wat ze zeggen. 

Daarna zal je niet bang meer zijn om hen aan te vallen.’ 

 

Direct stapt Gideon uit zijn bed. Deze nacht nog zou God hem de overwinning 

geven! Onbegrijpelijk! Met slechts driehonderd mannen zou hij die duizenden 

en duizenden Midianieten verslaan.  

Wat zouden de Midianieten hem te vertellen hebben, daar in dat legerkamp van 

hen? Wonderbaarlijk, niet te begrijpen dat de Heer hem nu eerst naar de vijand 

stuurde voordat hij de vijand mocht verslaan…. 

 

Gideon sloeg zijn mantel om zich heen en riep zijn knecht Pura. Zwijgend liepen 

ze de heuvel af naar het legerkamp van de Midianieten. Het was niet eens zo’n 

groot legerkamp, maar hier lagen wel de best geoefende soldaten die het hele 

tentenkamp moesten beschermen. Wanneer dit leger verslagen zou zijn, dan lag 

de weg open om al die duizenden en duizenden vijanden ook te verslaan. 

Het kwam goed uit dat het zo’n donkere nacht was. Zonder opgemerkt te 

worden bereikten ze de buitenste tenten en lieten zich daar op de grond vallen. 

Zo zachtjes mogelijk kropen ze tussen de tenten door. In de verte hoorden ze de 



 

12 
 

stemmen van schildwachten. Als nu één van de slapende soldaten wakker werd 

en hen ontdekte, dan was dit hun laatste reis…. 

 

Plotseling hoorden ze stemmen in de tent naast hen. Met de dolk vastgeklemd in 

hun vuisten drukten ze zich nog dieper tegen het gras aan. Was dit misschien de 

boodschap die de Heer hen wilde laten horen? Ze hielden hun adem in en 

luisterden. 

Een mannenstem zei: ‘Ik heb zojuist zo’n rare droom gehad! Ik droomde dat er 

een brood,  ja zo’n rond gerstebrood vanaf de heuvel naar ons kamp rolde, recht 

op onze tent af. Het sloeg er tegenaan en de tent viel om. Dat brood gooide de 

tent helemaal ondersteboven.’   

‘Dan weet ik wel waar jij van gedroomd hebt,’ antwoordde zijn vriend. ‘Jij hebt 

gedroomd van Gideons zwaard. Dat kan niet missen. Gideon, de zoon van Joas, 

die man van Israël. God heeft ons in zijn macht gegeven. Ik wou dat jij anders 

gedroomd had.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond gerstebrood. 

 

Nog heel even lagen ze daar stil tussen die tenten. Gideon begreep het. Die 

eenvoudige soldaat was een goede dromenuitlegger. Dat gerstebrood was het 

volk Israël, dat leefde van graan. En die tent die omviel was van de 

woestijnnomade, het volk van de Midianieten dat leefde van roof. 

 

Gideon en zijn knecht Pura slopen het legerkamp uit. Nog nooit was Gideon zo 

moedig geweest. Dus, dat hele grote leger was bang voor hem. Ze kenden zijn 

naam en droomden over hem. ‘Het zwaard van Gideon’ had die rover gezegd. 

Ja, dat zou de komende nacht hun strijdkreet zijn.  ‘Het zwaard van de Heer en 

het zwaard van Gideon’. En voordat de zon op zou komen, zouden die heidenen 

weten hoe hard het zwaard van Gideon sloeg! 

 

Ineens wist hij hoe zijn aanvalsplan moest zijn. Ze zouden net doen, alsof ze met 

een heel groot leger hen aan gingen vallen. En dan zouden al die duizenden en 

duizenden soldaten op de vlucht slaan.  
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Terug in het kamp liet Gideon alle mannen roepen. Allemaal kregen ze een 

stenen kruik, een smeulende fakkel en een trompet. Daarna vertelde Gideon wat 

ze moesten gaan doen. Van drie kanten zouden ze de vijand aanvallen, in drie 

groepen van honderd. Dan zou het net lijken alsof hun hele leger omsingeld was. 

Tijdens de mars door het donker mocht niemand iets zeggen. De fakkels 

moesten in de kruiken blijven, zodat het vuur niet te zien zou zijn en natuurlijk, 

ook niemand mocht op de hoorn blazen. 

En dan, wanneer iedereen op zijn plaats zou staan, dan zou Gideon op de hoorn 

blazen. Allemaal moesten ze dan hun kruik stuk slaan en met de brandende 

fakkels gaan zwaaien. De hoorns moesten laten schallen en zo luid ze konden de 

strijdkreet gaan schreeuwen. Vechten hoefden ze niet eens. Als iedereen maar 

op zijn plaats bleef staan en zoveel mogelijk lawaai maakte…. 

 

Het was midden in de nacht. De Midianieten hadden juist hun wachtposten 

afgelost. Er was bijna geen geluid te horen. Alleen verstoorde zo nu en dan een 

roepende vogel de nachtrust en soms hoorde je een soldaat in zijn slaap praten. 

Het zou geen moeilijke nacht worden want voor een aanval van Gideon was het 

te donker. 

Geheel onverwachts, heel dichtbij de buitenste rij tenten, klonk wreed het alarm 

van een hoorn. Direct daarna klonken van alle kanten heel veel hoorns en overal 

vandaan kwam oorverdovend lawaai. Ook zag je vanuit het diepe duister wild 

gezwaai van brandende fakkels. En tot overmaat van ramp voor de Midianieten 

klonk de strijdkreet: ‘Het zwaard van de Heer en het zwaard van Gideon’.  

De schildwachten riepen alarm, maar het had geen zin meer. De hoorns 

overstemden hun alarm. Bij elke hoornstoot  hoorden op z’n minst honderd 

soldaten. Hoe groot moest dat leger van Gideon dan wel niet zijn? Ze smeten 

hun wapens weg en vluchtten voor hun leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Het zwaard van de Heer en het zwaard van Gideon’. 
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Het hele legerkamp van de Midianieten was volledig in opschudding geraakt. 

Slaapdronken en met de ogen nog maar half open tuimelden de soldaten hun 

tenten uit. Overal zagen ze brandende fakkels en hoorden ze geschreeuw van 

stemmen en over dat alles heen, kwam dat vreselijk harde geluid van brekende 

waterkruiken. 

O, maar dan was de vijand al in hun legerkamp. Nu sloegen de mannen van 

Gideon in hun tenten alle potten en kruiken kapot. Maar dan was alles verloren. 

Ze waren helemaal omsingeld door de mannen van Gideon. In wilde paniek 

grepen ze naar hun zwaarden en renden naar de uitgang. Ze hadden nog maar 

één gedachte: door de gesloten ring van de mannen van Gideon heen breken. In 

wilde paniek stormden zij naar de uitgang van het legerkamp. Ze hadden nog 

maar één doel: wegwezen hier! Vluchten naar het oosten en dan de rivier de 

Jordaan over. Van de andere kant kwam ook een groep soldaten. Wild sloegen 

ze erop los. En van de andere kant kwam ook al een groep soldaten. Daar in het 

donker van de nacht werd het een wild gevecht. Bij tientallen sneuvelden ze, ja 

bij honderdtallen…. Niet één van deze mannen had in de gaten, dat ze tegen hun 

eigen vrienden vochten.  

En om al die vechtende soldaten heen klonk daverend luid de strijdkreet: ‘Het 

zwaard van de Heer en het zwaard van Gideon’  

 

Bij de eerste stralen van de ochtendzon was het hele tentenkamp van de 

Midianieten verlaten. Jong en oud, iedereen was gevlucht. De mantels lagen her 

en der op de grond verspreid en ook veel wapens hadden ze weggegooid. De 

overzijde van de rivier de Jordaan, daar lag hun redding. Duizenden soldaten 

lukte dat, maar toen de grote massa kwam, de knechten met alles wat ze gestolen 

hadden en de slaven met de kamelen, toen was het te laat. De mannen van 

Efraïm, die bij de Jordaan woonden, hadden hun wapens gegrepen en stopten de 

vluchtende Midianieten. Zonder genade sloegen ze de vijand neer. Al hun 

opgekropte woede van de zeven lange, wrede zomers, koelden zij af op de 

vluchtelingen. Ook Oreb en Zeëb, twee aanvoerders van die roversbende vielen 

hen in handen. Ze werden gedood en de hoofden van deze twee mannen 

brachten ze naar Gideon.   

 

Bijna was er op deze blijde dag van de overwinning nog een erge ruzie ontstaan. 

De mannen van Efraïm, de grootste van de twaalf stammen van Israël, konden 

het niet verkroppen, niet uitstaan dat de stam Manasse alle eer van de 

overwinning kreeg.  

‘Waarom heb jij Gideon, ons niet om hulp gevraagd toen je tegen de 

Midianieten ging vechten?’ zeiden ze met het zwaard in de hand dreigend tegen 

Gideon. ‘Wilde jij dat  jouw familie alleen de eer kreeg van de overwinning? 

Waren wij slechts goed genoeg om wacht te lopen bij de rivier de Jordaan toen 

de slag al beslist was en de vijand vluchtte?’ 
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Gideon wist dat hij in dit stuk van zaken onschuldig was. Niet om zijn eigen eer 

of die van zijn familie had hij zijn leven gewaagd. Hij had alleen gedaan wat 

God hem opgedragen had. En stel dat hij Efraïm wel opgeroepen had tot de 

strijd, dan waren ze hoogstwaarschijnlijk niet eens gekomen. Hij kende ze, die 

trotse Efraïmieten. Altijd dachten ze dat ze meer en belangrijker waren dan de 

andere Israëlieten. Gemeen was het dat zij nu ruzie wilden maken over wie de 

eer kreeg. Maar nu had hij geen tijd om er fel tegenin te gaan.  

Maar Gideon bleef kalm en grootmoedig gaf hij hun de erkenning waar zij om 

vroegen: ‘Waarom zijn jullie boos? Met de hulp van God hebben jullie Oreb en 

Zeëb verslagen. Zij waren de legerleiders van de Midianieten. Dat is toch veel 

belangrijker dan wat ik gedaan heb?’ 

Zo prees Gideon de mannen van Efraïm en waren ze niet boos meer. 

 

Het was dagen later. In het land was het rustig geworden. Diezelfde mannen die 

de Midianieten bij de rivier de Jordaan opgevangen hadden, stonden nu op hun 

land het koren te oogsten. Na zeven lange, bange jaren was het graan eindelijk 

weer van henzelf. Geen vijand zou meer de korenschoven van hun land halen, 

geen rovers die hun schuren leeghaalden. Voor het eerst sinds lange tijd was het 

zware werk weer een feest! 

 

Alleen Gideon en zijn driehonderd mannen hadden de wapens nog niet 

neergelegd. Eerst wilde Gideon de beide koningen van de Midianieten gevangen 

nemen die zijn broers vermoord hadden. Eerst moest het onschuldig bloed van 

Joas zonen gewroken worden met het bloed van hun moordenaars. Hij zou geen 

rust meer in zijn leven hebben wanneer niet eerst die bloedschuld vereffend was.  

Al dagen waren ze nu op mars. Moe sleepten ze hun zere voeten door het 

scherpe zand. Het eten dat ze meegenomen hadden was op en de zon brandde fel 

in de vlakte van de rivier de Jabbok. Maar het ergste leed was gelukkig voorbij. 

Ze zagen de muren van de stad Sukkot. In die stad zouden ze uitrusten en van de 

dankbare mensen eten en drinken krijgen. Ook voor de inwoners van deze stad 

hadden ze de Midianieten verslagen. En zo liepen deze driehonderd mannen 

door de stadspoort de stad binnen. Moe en bezweet waren ze, de kleren 

gescheurd en grijs van het  stof, met sandalen aan hun voeten, die kapot waren. 

Maar ze liepen daar blij en dankbaar als een leger dat de overwinning had 

behaald. 

Natuurlijk kwamen de mensen uit hun huizen om naar deze erg vermoeide 

strijders te kijken. Wat zagen ze eruit…. En er gingen zulke sterke verhalen over 

deze Gideon. Maar die konden ze niet geloven. Ze zagen de werkelijkheid en die  

was totaal anders. Dit klein groepje mannen was te moe om nog te kunnen 

vechten. Ze mochten wel oppassen dat het grote leger van de Midianieten hen 

niet zou ontdekken en in de pan hakken!  

Het was voor hen het beste om zich maar niet in te laten met deze mannen. De 

vijand kon zo terugkomen en uit wraak hun stad met vuur verbranden. 
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Toen Gideon het woord nam en vroeg: ‘Hebben jullie wat brood voor mijn 

soldaten? Wij achtervolgen Sébah en Salmunna, de koningen van de 

Midianieten,’ antwoordden de leiders van Sukkot: ‘Waarom zouden wij jullie 

brood geven? Zorg er eerst maar voor dat jullie Sébah en Salmunna te pakken 

krijgen.’ 

Kwaad werd Gideon. Ook voor deze mensen hadden hij en zijn mannen hun 

leven in de waagschaal gezet. En nu weigerden zij hem en zijn mannen brood te 

geven.  Niet voor een tweede keer zou hij dit laffe volk om brood vragen. Hij 

hoefde hun eten niet eens meer. 

‘Wij gaan,’ zei hij streng. ‘Wij hoeven jullie eten niet eens meer. De Heer zal 

mij helpen om Sébah en Salmunna gevangen te nemen. En dan zal ik hier 

terugkomen en jullie, de oudsten van deze stad’, zal ik geselen met scherpe 

doorntakken uit de woestijn.’ 

Ze liepen verder door de smalle straten van de stad. Kwaad waren ze en moe en 

hongerig… 

Buiten de stadspoort gingen ze richting de stad Pnuël. Het was een mars van 

uren, maar in Pnuël zouden ze krijgen wat ze in Sukkot niet gekregen hadden. 

 

Maar dat viel bitter tegen. Ook in Pnuël wilden de mensen hun geen eten en 

drinken geven. Ze hadden zelfs de stadspoort dichtgedaan. Nee, Gideon was in 

hun stad niet welkom. Vanaf de muren schreeuwden ze dat Gideon door moest 

gaan. Pas, wanneer hij de koningen Sébah en Salmunna gevangen genomen had, 

waren hij en zijn mannen welkom en konden ze eten en drinken krijgen, maar 

niet eerder! Gideon keek omhoog. Hij zag de toren boven de stadspoort. 

‘Als ik terugkom, zal ik de toren van jullie stad verwoesten!’ 

En verder zwoegden ze door het hete zand, het zuiden in, waar de koningen 

Sébah en Salmunna moesten zijn met hun grote legermacht. 

 

De beide koningen Sébah en Salmunna hadden hun legerkamp opgezet bij 

Karkor. Van het machtig grote leger dat de rivier de Jordaan overgestoken was, 

waren er nog maar vijftienduizend man over. Ze maakten zich niet zo druk over 

hun nederlaag. Zeven jaren lang hadden ze een rijk leven gehad en nu kwamen 

de magere jaren. Zo was nu eenmaal het leven. Jammer dat er zoveel van  hun 

kameraden gesneuveld waren, maar daar kon je niet te lang bij stil blijven staan. 

Elk mens moest nu eenmaal sterven en de één ging vroeg en de ander laat. En 

hier in dit legerkamp bij Karkor namen ze het ervan. Dat hadden ze ook wel 

verdiend na alles wat ze meegemaakt hadden. Hoog vlamden de vuren op en 

slaven brachten het gebraden vlees van schapen en kippen. Schildwachten waren 

niet meer nodig. Gideon, die boer uit Manasse, zou wel niet zo ver van huis 

durven gaan. 

Maar Gideon, de zoon van Joas was niet meer zo ver bij hen vandaan. Vanaf een 

heuvel zag hij het kamp, de tenten en de feestvierende soldaten. 
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Na een korte rustpauze viel hij aan. Slechts één wilde stormloop was nodig. 

Zonder te vechten vluchtten al die vijftienduizend soldaten. Gideon liet ze lopen. 

Hij had maar één doel: de beide koningen gevangen nemen. Niet ver buiten het 

kamp haalden ze hen in, Sébah en Salmunna allebei. Gideon spaarden hun 

levens. Nee, niet in de strijd zouden zij sterven, maar thuis, bij het huis van zijn 

vader Joas zouden ze gedood worden…. 

 

Van Karkor trok Gideon met zijn mannen naar Sukkot en Pnuël. Net buiten 

Sukkot, in het open veld, ontmoetten ze een jonge man die kon schrijven. Op 

bevel van Gideon schreef hij de namen op van de zevenenzeventig oudsten van 

de stad. In Sukkot, op het plein midden in de stad, riep Gideon de oudsten bij 

zich. Zijn mannen scheurden hen de kleren van de rug en ze werden gegeseld 

met doorntakken uit de woestijn.  

 

In Pnuël wilden de inwoners van de stad Gideon weer voor de stadspoort keren. 

Maar Gideon en zijn mannen bestormden de stad en doden iedereen die de 

wapens tegen hen opnam. De toren braken ze af, zoals hij de mannen van de 

stad beloofd had. Daarna ging de mars verder, door de rivier de Jordaan en het 

land van Efraïm naar het stamgebied van Manasse. 

 

Weer thuis gekomen bij zijn vader hield de hele familie van Gideon op zekere 

dag een rechtsdag over de beide koningen. Deze keer was Gideon niet een 

rechter die wraak nam op de vijanden van zijn volk. Deze dag was hij niets 

anders dan de bloedwreker van de bloedschuld, die nog altijd dreigend boven 

zijn vaders huis hing. 

De beide vorsten werden voor Gideon gebracht. Om Gideon heen zaten zijn 

familieleden. Zijn oude vader en ook zijn oudste zoon, die nog maar een 

opgeschoten jongen van een jaar of zestien was. Alle ogen keken dreigend naar 

de beide koningen en allemaal dachten ze aan de zonen van Joas, die door de 

Midianieten vermoord waren. 

 

En daar stonden ze, de handen geboeid, maar nog even trots als toen ze op hun 

kamelen reden aan het hoofd van hun grote legermacht. Natuurlijk wisten ze wat 

hen te wachten stond. Maar ze klaagden en jammerden niet. Een mens kan maar 

één keer sterven! Nu was het hun tijd en daar kon geen god of mens iets aan 

veranderen. 

‘Jullie hebben een aantal mannen vermoord op de berg Tabor,’ zei Gideon tegen 

de beide koningen. ‘Hoe zagen die mannen eruit?’ 

Sébah en Salmunna keken elkaar aan, knikten van ja en antwoordden: ‘Ze zagen 

eruit als u. Als zonen van een koning. Echte prinsen.’ 

‘Dat waren mijn broers,’ gaf Gideon hun ten antwoord. ‘De zonen van mijn 

moeder en omdat jullie dat gedaan hebben moeten jullie nu sterven.’ 

De beide koningen bogen hun hoofden. Ze hadden niet anders verwacht. Ze 
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zagen hoe Gideon naar zijn zoon toeliep en ‘hoorden hem zeggen: ‘Ga staan. 

Pak je zwaard en dood hen.’ 

Maar Jether, deinsde ervoor terug. Ja, ook hij haatte die rovers, maar hij had nog 

nooit eerder een mens gedood. Toen het bericht kwam, dat zijn ooms allemaal 

vermoord waren, ja toen had hij het graag willen doen, maar nu het kon?  

Sébah en Salmunna zagen het gebeuren. Zij kenden de regels van het spel. 

Oorlog is oorlog, bloedwraak is bloedwraak, je doodt als een man en je sterft 

als een man. ‘Gideon,’ zeiden ze, ‘waarom ga je zelf niet staan en stoot ons 

neer? Het is ook beter dat wij gedood worden door een moedig man, dan dat er 

later gezegd wordt: een kind heeft hen gedood. 

‘Gideon ging staan en doodde hen. De gouden halve maantjes die om de halzen 

van hun kamelen zaten, stopte hij in zijn zak. 

 

Niet lang na de bevrijding van de Midianieten kwamen de oudsten van Israël bij 

Gideon en vroegen hem: ‘Gideon, wilt u onze koning worden en na u uw zoon en 

uw kleinzoon?’ 

Dat was een hoge eer, maar Gideon wilde niet. 

‘De Heer is onze koning,’ antwoordde hij. ‘Alleen Hij kan over jullie heersen. 

Ik ben maar een gewone boer. Mij past geen koningskroon. Maar als jullie toch 

iets willen, geef mij dan een gouden ring die jullie buit gemaakt hebben.’ 

Het werd een hele berg gouden ringen, dat het dankbare volk hem gaf. En van al 

dat goud liet Gideon een efod maken, een prachtig priestergewaad, zoals de 

priesters droegen, wanneer zij de Heer om een Godswoord vroegen.  

De efod werd bewaard in het huis van een priester in de stad Ofra. Veel mensen 

gingen naar deze priester met zijn efod en al heel snel vergaten ze de Heer, die 

hen uit de macht van de Midianieten had verlost. Ze dienden de efod als een 

soort van god. Op deze manier verleidde Gideon het volk Israël tot de 

afgodsdienst. 

 

Ook in andere zaken veranderde Gideon. Ook hij vergat de Heer en ging dingen 

doen, zoals God het niet bedoeld had. Hij trouwde met een groot aantal 

vrouwen, zoals koningen in die tijd deden. Toen hij op hoge leeftijd stierf had 

hij zeventig zonen…. 

 

 


